REFERENCIAL DA AÇÃO DE FORMAÇÃO
Data
Ação de formação
Área temática
Cód. Ref.
Formador(a)
Nota Biográfica

3 a 7 de dezembro de 2018
LIVRO ANTIGO: DESCRIÇÃO BIBLIOGRÁFICA NORMALIZADA
Organização e Recuperação da Informação
S18_18
Pedro Estácio e Fernanda Santos
Pedro Estácio – Bibliotecário, exerce, desde 2007, a função de
Chefe de Divisão da Biblioteca da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, tendo anteriormente desempenhado
funções similares no Ecomuseu Municipal do Seixal e na Escola
Superior de Tecnologia de Setúbal. Docente no Curso de
Especialização em Ciências Documentais da UAL, entre 1998
e 2008. Formador na BAD com colaboração regular desde 2003.
Fernanda Santos – Bibliotecária, exerce, desde 2000, as
funções de coordenadora do Serviço de Aquisições e Gestão
de Coleções da Biblioteca da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa. Docente do Ensino Básico e
Secundário entre 1994 e 2000.

Novo Local

Horário
Nº horas
Objetivos

Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Rua Prof.
Oliveira Marques, 1600-214 Lisboa
10h às 13h e das 14h às 17h
30 horas
Gerais - No final da ação os formandos serão capazes de produzir
descrições bibliográficas normalizadas de Livro Antigo em formato UNIMARC.
Específicos - Esta ação tem por objetivo:
•
Identificar as fontes de informação relevantes de apoio à descrição
bibliográfica normalizada de livro antigo;
•
Consultar e aplicar as respectivas normas de descrição bibliográfica,
suportadas no formato UNIMARC.

Público alvo

Profissionais de informação a exercer funções em bibliotecas, centros de
documentação e arquivos que pretendam adquirir ou desenvolver
conhecimentos teórico-práticos no domínio da descrição bibliográfica
normalizada de Livro Antigo.

Pré-requisitos

Conhecimentos no domínio da descrição bibliográfica normalizada de
monografias suportada em formato UNIMARC ou MARC21.

Recursos didáticos

Apresentações PowerPoint, exemplares de livros antigos, Manual UNIMARC,
ISBD (edição consolidada), bibliografia complementar.
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Metodologias

Metodologia de Formação: Será utilizado o método expositivo, com suporte em
PowerPoint, a exploração de recursos acessíveis na Internet e a exploração e análise
das normas e manuais técnicos essenciais à catalogação do livro antigo (ISBD e
Manual UNIMARC), bem como o método demonstrativo através de exercícios práticos
de descrição normalizada de livro antigo.

Metodologia e Critérios de Avaliação: As metodologias utilizadas para aferir e

consolidar conhecimentos passam pela:
•
Avaliação Diagnóstica:
Esta avaliação assume a forma de questões orais colocadas aos formandos
no início da sessão para conhecer e identificar os níveis de conhecimentos
prévios dos formandos. Esta avaliação não é tida em conta para os
resultados finais do formando.
•
Avaliação Formativa:
A Avaliação Formativa processa-se ao longo das sessões.
Os critérios de avaliação são:
 a assiduidade, a pontualidade, a motivação, o espírito crítico, a
iniciativa, o nível de participação, o relacionamento interpessoal e
o domínio dos assuntos.
•
Avaliação sumativa:
A avaliação sumativa é realizada através de um teste final que terá uma
nota quantitativa entre 0 e 20.
A classificação final é expressa de acordo com a seguinte escala: Com
aproveitamento (igual ou superior a 10 valores); Sem aproveitamento (inferior a 10
valores).
A avaliação final “Sem aproveitamento” não dá direito à emissão de Certificado de
Formação Profissional. O mesmo acontece se o formando não tiver uma taxa de
assiduidade mínima de 90%.

Nº máximo de formandos(as)
Preço de associado
Inscrições e Pagamento

19

Nº mínimo de formandos(as)

10

240€

Preço de não associado

390€

Devem ser remetidas através do preenchimento do formulário de inscrição
em linha, até 5 dias antes do início da ação de formação, ou seja até dia 23
de novembro de 2018
O cancelamento da inscrição, nos 5 dias úteis anteriores ao início da ação de
formação, obriga ao pagamento de 50% do valor total da mesma
Mais informação em www.bad.pt
O pagamento deverá ser efetuado até dia 23 de novembro de 2018,
utilizando
os
dados
bancários
da
BAD
disponíveis
em
http://www.apbad.pt/Downloads/Dados_fiscais_bancarios.pdf

Programa

1. LIVRO ANTIGO: CONCEITOS, TIPOLOGIAS, CARACTERÍSTICAS E
CONSERVAÇÃO (4h)
a. Livro Antigo vs. Livro moderno vs. Reservado
b. Tipologias documentais
c. Características físicas
d. Conservação e preservação
2.

3.

LIVRO ANTIGO: DESCRIÇÃO BIBLIOGRÁFICA NORMALIZADA (8h)
a. Fontes de informação de apoio ao tratamento documental
b. Descrição bibliográfica normalizada
i. A ISBD (edição consolidada): organização e estrutura
ii. O UNIMARC
1. organização e estrutura
2. correspondência com as zonas da ISBD
3. A zona das notas: as obrigatórias e as que completam
e enriquecem o registo
4. Outros campos UNIMARC
a.

ESTUDO DE CASOS E EXERCÍCIOS PRÁTICOS (18h)
Realização de exercícios práticos em contexto de sala

b.
Visita de estudo à Secção de Reservados da Biblioteca da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Rua Morais Soares, 43 C – 1º D 1900-341 LISBOA – PORTUGAL
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COM O APOIO DE:

